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تفاضـة  يا هامـا حـصل وحيـصل بعـد ا يا ية تطورا  س*ل (لك موضو نجيب أن  س1 س1 ع 3
يني14 يني ا8ميقـرا ط =انفي وخيص حركة الو ثـل يف مغـادرة هـذه .طن تطـور  مت هـذا ا Iل

ثوريـة ية ا يو ية العامـة Mلحركـة ا لاحلركة األر ع ش1 تطـور مـن Rـالل . لـضـ لويـربز هـذا ا
يـد Xديـد املـرات  يد شـكري  ناطق الرمسـي Mلحركـة ا بلعاملواقف اليت Xرب عهنا ا س1 لـل

تارخي  رشوق  بوآخرها ما ورد يف جريدة ا  :2011 ماي 13ل

تاتوريـــ 1§ تoيل رصاlـــة عـــن نظريـــة د كا ية لـــ تجربـــة qشـــرتا تـــار� وإدانـــة ا tة الربو ل ل
ية uا سو تا يايس و . فل نظـمي ا بارها أرىق أشـاكل ا ية الربجوازية | س1و~ين ا8ميقرا ت ت لـط ل ع ت

يـد . إدارة الرصاXات يد شـكري  بلعيقـول ا �ال، 1848مفنـذ ثـورة «: لـس1 سا  مـ يف فر 3ـ
ية �أص� يف احلركة املار ية  س1تضح أن ا8ميقرا ط tي بة إىل حر. م تو| كس1 نا يف تـو3س، ل�

نـا معـه متامـا رمغ أن  ~ب نظام احلزب الواlد القائـد،  نا  فقطعرس� ذاtرنا وو ي �ست عخ
ية تعـدد، ... tاألصل هو تعدد األحزاب حىت يف ظل qشـرتا لفأصـل الـرصاع هـو ا

ية Xىل الرصاع نا  نوحر �ت  »مك

تoيل عـن مقـو� أن  2§ يا، وهـو مـا يعـين ا يـا  شا و تو3يس  ¢ش ا بار ا لـا ب ن ¢ـ ل شـعت ط =ع جل
يايس تو3 �ـصادي وا q مـرب�يلq هاد q تعمرة ¨ـرزح حتـت به  س1س  س1 لـش1 قمـ ضـط

تعامري؟  q به ¢ش وطين شعيب يف ظل الوضع  يف يو=د  سكري وإال  سـ1وا ش1 t =لع
يدوال يد  سأل ا نا إال أن  بلع  س1 3 لسع ¢ش ومـن نظمـه Xـىل : ® جلـمن قـام برتيـة هـذا ا ب

بـة؟ أم أمـ يـل ا(ـن Xـيل؟ أم بور ية؟ هل هـو ا ية و uأسس و لعم ب قن شع uـث ط حرIاك 
يد  ¢ش األمرIيك؟ يقول ا سلح بفضالت ا شرتكة و ±اوراته ا س1جيري تدرباته و ² مل لـي جل يم

يد  بـه ودمعـه «: بلعشكري  شعيب البد من تعزIزه والوقوف إىل =ا ¢ش الوطين ا نا ل جل
ته حامية الوطن  هوري  ¢ش  µممع حتديد دوره بأنه  مج تور ) احلدود(= سـ1واlـرتام ا8

تورية  سات ا8 ســ1واخلــضوع Mلمؤ ساس ســ سمح ألي اكن | ــن  ــا ل ن ــا أ ن ــحنــن  مل ــ 3 ن قل
ــا األRــرية ن يا� ــد� ذ¿ يف  ¢ش، وأك ت| ب ــة ... جلــ ب ــرفض إدRــاÀ يف صــدامات ا ÂلعوM

ية يا س1ا  .»لس1
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بـار  3§ يـة وضـد الربجوازيـة المكربادوريـة و ثـوري ضـد qمرب� نـضال ا تoيل عـن ا tا ل ل ل ل
يـو يـون ا8ميقرا يــا الو طاملالكـني العقـاريني اÅي اكن يطرlـه Äر ن نــضال . نطخي لهـذا ا

ثـورة ال عـن  يـة عـن طريـق ا نـة qمرب� هـا ا بقـات و uة هـذه ا ليفرتض  ل مي لهلط مع تـصف
يـد  يد شكري  ندوق qقرتاع كام يطرح اآلن ا بلعطريق qتoا|ت و س1 ص لـ¢س «: لن

شلك يف خوض  منا أي  ية مع لك األطـراف مبـن فـهيم اÉهنـضة » اخلصومة«ل بqتoا ن
ها نخـرطني مـن اإلطـارات والكـوادر كتXلام أن حر... جحماليت نعرف  ملنا تضم آالف ا

نـا ال نل*ـأ MلÑـافالت  بـريا رمغ أ هد جناlـا  بالد واجXÓات  ناآلن يف اكمل أحناء ا t Õشل
يايس  سا=د وإلغـاء املـال ا uادية ا uادية اإلدارة و ناس، نأمل فقط يف  س1نقل ا مل ل لـل ح ح

يــات و يال، إذ تو=ــد اآل ¢س  سون وهــذا  نا ±ــافس ا لمث  تح فــ ت س1ي مل مــفل ــ ل اإلجــراءات ²
يـة،  ية وÚريها لألحزاب Xـىل غـرار مـا هـو يف ا8ول ا8ميقرا �ة املا طالرضورية Mلمرا ل ق
نـا  بـوا يف ذ¿، Rاصـة أن حر نه إذا ما ر نفصح  ييل يف ذ¿  تونا تصور  غ ع س1 تفص كل

�ـة تصون يف القانون واملـال واملرا قهبا  نـا املـال . خم يوحنـن لـن خنـاف مـن ذ¿ ألن 8
تحرك، وميكن ّالرضوري  ±ا |مللمي عـن مـصادرهMل يـع ... س1ب² حما �ـة ا هـم مرا مجللكـن ا ق مل

ساواة شفاف يف qتoـا|ت ... ملXىل قدم ا يايس ا نـافس ا نمث يأيت بعـد ذ¿ ا لـ س1 لـت ل
نـني   Àيار وفـق مـا يقـو q لمواطن حريةM يونرتك ل� نqتoـاب هـو أرىق أشـاكل «خ

ية  ».�داديس²مع رضورة القطع مع نظام احلزب الواlد q... »طا8ميقرا

يــل نظــام المكــربادوري ا سات ا ــة (رمــوز ومؤ uــق أهــداف ثوري لعمال ميكــن  ل ســ  .حتق
يــة بقــات الر يــة وا تعلــق مبــصاحل qمرب� سأ� جوهريــة  جعا لط ل ت هــذه القــوى نظــرا . ملــ

بالد ال  رشية  تعامري Mلمـوارد املاديـة وا q به ها الرأساميل  تغال يهتا وا Mلـلر سـ1 ش1 س1 ل~ـجع ل
يةا8ميق Õس1تطيع أن حتمك بواسطة يـة أن . ..طرا بقـات الر يـة وا جعال ميكن لالمرب� لط ل

رش حمكـوم Xلـهيم  èات األلوف من ا شة مهنوبة ومفقرة،  ل~ـحتمك بêا أÚلب éاته  م µم
uاء  تكدس يف األ بطا� املؤبدة و| ح| ل ية«ل تعرضـون »لشعبا به القصدIرية، العامل  ي  ش1

تـــ تغالل الرأســـاميل الوحـــيش و أÚلـــهبم وقـــيت وعـــريض وال  متلال ع |خلـــدمات Iســـ1
نع حتت طائ� الطرد من ¨كوIن نقا ية و Óجqمي شاء . ةبع ¢س واحضا أنه ال ميكن إ 3ـأ ل

يـة وlلفاهئـا مـن  تقدون حقـا أن qمرب� ية يف هذه الظروف؟ أ يا ية  لدميقرا تع س1 س1 ط
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شعب؟ يـة  نحـوا ا8ميقرا ي� وبار املالكـني العقـاريني ميكـهنم أن  Mلـالربجوازية ا ط مي t  لعم
يــة (ــر� نـــة طا8ميقرا تــضمن القــضاء Xــىل ا يايس  �ــصادي و �اكمــل ا ميمج  ي لهســ1 ق م

ها تÑالفة  ية ا بقات الر uة ا ية و معqمرب� ملتصف جع لط  .ل
باه »Mلــصندوق«وال ميكــن  يــا يف أ يــد أن Iكــون دميقرا يد شــكري  شــ1 أهيــا ا ط بلع لــس1

بقات الر ية وا تعمرات ألن qمرب� لطا ل بو¢ـيس جملس1 نظام ا لية ال مين أن حتمك إال | ل ل ع
ثوري أن . يوالقمع uا� ويف ظروف املد ا لقد تضطر أ  هبامش من احلرية »Õسمح«ح

تعامري هـو لكن رسXا q به هاد الرأساميل  q يعة يه ألن  نقلب  سـ1ن ما  شـ1 ب Xل ضطت ط
يـة ±اقض Xىل طـول اخلـط مـع ا8ميقرا يث  ية  طمن الفظاXة ومن الر ي حب ¨ك�يكuـا . ²جع

شاركة يف  ثـوريني ا هجـامت القمـع، ميكـن  تعداد ا8امئ  q ة ومـع� ملـوبصورة مؤ Mل لسـ1 ق
سلطة و نة ال بـومه الوصـول  تoا|ت  Mلـا ي لنظـام بـل مـن أ=ـل اX8ايـة  ا»تغيـري«معن

ية Xىل نطاق Xلين واسع بقات والقوى الر ثورية وفضح ا جعا لط  .ل
يطة مــن أ=ــل حتــضري رشوط  ي� يه اآلن  ــة ا ش1إن أéــزة ا8و� المكربادوري ــلعمــ 3

تoــا|ت«ي¨زيـف  يــا»نا ندوق دميقرا بط لـيك ال Iكــون ا يــة | ط جو لــص لــض يف هــذا . يل
ــوز  ±اصــة ورم ــدم حمامكــة ا X ــدرج ن لقاإلطــار  ــدم lــل ي Xــة و ي ــع وا8و� ا تجم لقمعا ل

ــة  ي ــزاب ا ساlة |ألح ــراق ا يايس وإغ ــو¢س ا ب تجمعا ــ ل س1 لل ــ ل ــدة«ل ــاب »اجلدي  وإره
متـدIن مـن بقـا�  يـني والة و نـدرج  شعب |حلـرق واÉهنـب، ويف هـذا اإلطـار  معا تع ي ل

يني رمغ لك  تجمع وqسÓ1تة يف ذ¿ ا تعا ثورية«لل ئـة »لالغوÚاء ا بعض أطراف ا ي  لهل
يــا يــة اÅي يقربــا. لعلا يــة وا8ميقرا ثوريــة والو تــصفع أوهــام مــن اكن يــدعي ا ط  ن ل طس1

ناضـل اآلن مـن أ=ـل  بح  يأ يـة«ص Óجq نظـام »عالعـدا� يـة يف إطـار ا ل وا8ميقرا ط
سعون إىل  uقة  ®القامئ، ويف ا يه«حلق تعامري ال القضاء  q به نظام  Xليل ا س1 ش1 ل  .»جتم

~هيـا  سوق  تنيف األRري جيب أن  يد شـكري »�ـس1يطا«3 نـني Mلـس1  ييـد مفـاده أن  لبلع
ية«عندما قال  طqتoاب أرىق أشاكل ا8ميقرا uـه »ن تÑدث عـن وضـع Iكـون  ف إمنا  ي

بـع  �ـصادية وهـو | qية و يا uـة ا نا ساوون مـن ا بون  �ون وا نا لطا س1 س1 ل ²ـ تخ قل ح لـخ من مل
شه تو3س تعامري اÅي  q به ¢¢س احلال يف الوضع الرأساميل  س1 تعش1  .ل
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�صاد وطين  4§ ناء ا قالقول بإماكية  ب ياlة ن تو3ـيس وا س1تقل بـدمع القطـاع اخلـاص ا ل لـس1 م
تـاج uة اليت تطـور قـوى اإل �²رات اخلار q نوبدمع ج و بـذ¿ ختلـت احلركـة Xـىل . س

نـاء  هـا وأن  تـاج بـل  ية ال تطور قـوى اإل ية بأن qمرب� ية ا باملقو� املار ن ل ± تعيقس1 ن¢ tليM
هـ �ـصاد المكـربادوري ا q ـىلX يض القـضاء� تقل  �صاد وطين  لا ق يق ش والقـضاء مس1ق

يـة  نـة qمرب� ية يف الريـف والقـضاء Xـىل  �ـل الرأسـام لXىل بقـا� العالقـات مـا  مي هل ق
تغالل قـوة العمـل وهنـب الـرثوات ويف  ها ال سـ1سدة يف تـصدIر رسـا م مـالءات اuلجم

نك العاملي وqحتاد األورويب نقد ا8ويل وا بندوق ا ل  .اخل..لص

يني يف يني ا8ميقرا ته حركة الو يمك ما قا طإ ن ل uة يوم طل  أفريـل 25لصحف أlد احلوارات ا
هـا يف القطاXـات « 2011 نـا¿ lا=ـة ملÑـة  يـة  �²رات األ q لأما خبصوص هسـ فب ج±

uـا ±ولو يـة الكفـاءة ونقـل ا تطورة اليت حتقق العـام� العا uات ا ±ولو جذات ا تك ج لتك لل . »مل
ياlة  نـا فـإن القطـاع «: لس1وخبصوص قطاع ا شة يف رأ ي(رمغ أنـه مـن القطاXـات ا لهـ

شغل مـاال لا ياlة  �ـصادي فا بـار ا نـني أوهلـام ا بـارIن ا Õـيا� رضوري ال س1 ت ث ت لـس1 ع قع
يون و �ارشة ويه أlد أكرب مـوارد� مـن 200مليقل عن  �ارشة وÚري  م ألف تو3يس  م

بة ية . لصعالعم� ا بـار حـضاري وثقـايف يعكـس ا هـو ا ثـاين  بـار ا q شخـصأما ت ل لت ع فع
ها دون تعص ت*ذرة يف Äر ية ا تو ية ا خيالو مل س1 ل 3ن ثقافـة ط �Ñة Xـىل ا ية وا لب أو مذ ملنفب ه
ية |خلصوص تو ية وا سطاإلسا مل ن 3«. 

يني  يني ا8ميقرا سأل يف هذا اإلطار حركة الو طوحنن  ن تقدون فعال أن -1: ط3 تع هل 
باه  uــا أل ±ولو نقــل ا يــة  سات qمرب� يات واملؤ �عــددة ا رشاكت  شــ1ا ت ل ســ جس1 تك لم جل�ــلــ

ت*ــة؟  تعمرات وتطــور قواهــا ا نا ملس1 نــه ال  الرأســامل اخلــ-2ملــ تÑــدثون  عاص اÅي  ت
شاريع  �وا=ــد يف ا تــو3س بــل هــو  تقل  �ــصادي ا q تطــور | À القــةXملــ ل س1 مل ملــق
رشاكت  نـك العـاملي وا نقـد ا8ويل وا ندوق ا ياسة  ندر=ة مضن  تصدIرية ا لـا ب ل صـ س1 مل لل
مثن  سة ا تغالل قوة معل  ناو� ال به يف إطار ا يات ويعمل يف أ �Éعددة ا خب س1 مل Úل جل�س1 م

u مية  فأما فائض ا يـةلق سات األ بذهب يف معظمه Mلمؤ فهـل هـذا هـو الرأسـامل . ج±سـ
تو=ـــه   �ساطة مواصـــ ـــو3س؟ هـــذا (ـــلك  نـــاء ت ـــه  Mلالـــوطين اÅي ¨ريـــدون ب ـــ � ب

هـــا ويف طريقـــة -3. المكـــربادوري نـــدرج يف  uة أيـــضا  يا سات ا معظم املؤ تح س1 ـــســـ ل
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بê ويه يف  ت*ـة يف ا تطور القوى ا تو=ه المكربادوري املعادي  ها مضن ا تغال لـا ن ل ل ملس1 ل
يــة م ية وايطا ية وفر با �اكريــة ا سات ا �ــل مؤ يطر Xلهيــا مــن  لهــا  س1 ن ســ1 ســ 3ــس1 حمــ ق عظم

نوون دمع هذا القطاع؟. واجنلزيية تهل حقا   ف

ثوريــة والعمــل Xــىل  5§ نظريــة ا تoيل عــن ا لا ل ــ تــاج«ل ثــورة يف نإ ية  نظريــة اخلــصو Mل ا ص ل
يـة» تو3س يـة وا8ميقرا يـة واMلربا طXرب احلوار الوطين مع األحزاب الر ل  يقـول. اخل...جع

يني  يني ا8ميقـرا ناطق الرمسي |مس حركة الـو طا ن البـد مـن حـوار وطـين حـول «: طل
يه يف حركـة وطـد  تـاج مـا  سمحماور خمصصة حمددة قـادرة Xـىل إ نظريـة «3ـن تـاج ا لإ ن

ثورة يف تو3س ية  Mلاخلصو نظرية العامة» ص  »لوخنرج بذ¿ من فضاء ا

تفـضة يف تـو3س واخلـ 6§ �ه امجلاهري ا سقف اÅي طر نالزنول | ملل تعامـل ح uـة ا لاص  uف(ك
بة  يد |ملطا يد شكري  �في ا uث  تجمع وإطاراته،  لمع بقا� ا بلع س1 لل Iك بإقصاء هـذه «ح

¢يس فقط تأ سالقوى من ا�لس ا ية الحقـا »ل يا شاركة ا هـم يف ا س1 مع ضـامن  س1 لـملـ حق
±ذ اآلن Xىل أساس الكفـاءة uادهتم لإلدارة  يد Xىل إماكية  تأ مومع ا ق ن t يد . ل لـس1يقـول ا

يد  يوم حنن «: بلعشكري  يا بـل éـاز ...  ثـورةإزاءلا يا تجمـع مل Iكـن حـز|  سـ1وا س1 ل
�ى لفـك qربـاط  هـام وا هام لفائدته وتعـا®ش  ت±دمج مع اإلدارة وا8و� وخو Âهتـ مع صص م

سؤولني . معها يـة و �عاد Mلوجـوه ا تجمـع بـل ا Mلمـما حصل مل Iكـن إقـصاء  تجمع سـ لMل ²
¢يس تأ سuه، وهذا فقط التoا|ت ا�لس ا لف تجمع ماز. ن يـوم lـارضا بقـوة لفا لال إىل ا

شارع  يف يف ا ±ـه  ساسة يف ا8و�،  تو3يس وداRل األéـزة ا لـيف اإلXالم ا ضـع حلـ لكل
شعب  »...لو8ى ا
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